
 

Børnekirke 
23. almindelige søndag år C 

Det er ikke nemt! 

 

Børnene og kateketen drager samlet ud af kirken. 
Kateketen hilser børnene velkommen og nævner deres 
navne. 
 

 

Begynd med korsets tegn. 

 

Tænd lyset i midten og forklar: Jesus er i vores 
midte, fordi vi er samlet i hans navn.  
 

 

Sang: Alle tiders at du er her. 
Alternativ: Allelu, allelu, alleluja, ære være Gud. 
Sangen kan synges på forskellige sprog. 
Allelu, allelu, alleluia, preiset den Herrn./ loué 
le Seigneur/praise to the Lord….. 
 

 

Har du nogensinde besluttet,  
• at få noget her og nu? 
• at lære at cykle? 
• at lære at svømme? 
• at lære at danse? 
• at lære at spille violin eller klaver eller 

guitar? 
• at du vil have gode karakter i skolen? 

 
Giv børnene tid til at svare og genfortæl 
historierne. 
 
Har du så gennemført det? 
Hvordan gik det så? 
Var det svært eller nemt? 
Hvor lang tid tog det dig at lære det eller 



gennemføre det? 
 

 

Evangelium 
Syng halleluja.  
Alle rejser sig. Man laver korsets tegn på pande, 
mund og hjerte og beder: 
Guds Hellige Ånd, hjælp mig at forstå, hvad Jesus 
siger. (pande) 
Hjælp mig at fortælle andre om Jesus. (mund) 
Hjælp mig at elske Jesus. (hjerte) 
 
Luk 14,25-33:  
Mange mennesker fulgte efter Jesus. Han sagde til 
dem:  
”Det er ikke altid nemt, at være min ven. Men når 
du tager beslutningen om at være min ven, skal du 
sætte alt andet i anden række. 
Tænk over det. 
Er du sikker på, at du vil prøve det? 
Hvis du vil tilhøre mig, skal jeg have den første 
plads i dit liv.” 
 
 (frit genfortalt) 
 
Kateket: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. 
Alle: Priset være du, Kristus. 
 

 

Jesus er ikke noget for vatnisser, ikke? 
Han kræver noget af mennesker.  
Ofte kan vi heller ikke leve op til hans bud. 
Hvad synes du, er sværest at gøre? 
Prøv i denne uge virkelig at gøre en særlig 
indsats for....(brug børnenes eksempler) 

• at elske 
• at gøre noget for andre 
• at sprede glæde 
• at prøve på ny 
• at hjælpe 
• at dele 
• at tilgive 

 

 

Fri forbønner eller 
 
Kære Jesus. 
Det er ikke altid nemt at gøre som du siger. 
Hjælp mig, når det er svært. 
Jeg vil være din ven. 



Amen. 
 
Fader Vor med fagter. (se bilag) 
 

 

Stil en krukke i midten, som I også har stående 
frem de næste gange til børnekirke. Hver gang, men 
har gjort noget godt, kan man lægge en lille 
glaskugle ind. Ros børnene, når de prøver at gøre 
som Jesus. Man kan lægge en glaskugle ind, uden at 
fortælle, hvad man har gjort, men faktisk 
opmuntrer andres vidnesbyrd til at gøre på samme 
måde. Man får selv nogle ideer. Børn elsker at 
konkurrere med hinanden, så det kan fremme deres 
indsats. 

 


